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Demokrati eller...
Man undrer sig, når man læser OZ4SG’s
artikel i november OZ. 4SG taler om den
„lille kreds", som nu har fået tilladelse til at
køre med høj effekt. EDR har tilsidesat de
store massers interesser til fordel for denne
„lille kreds" o. s. v. Mage til vrøvl skal man
lede længe efter! Er det da endnu ikke gået
op for 4SG, at det er en ganske naturlig sag,
at betingelserne for opnåelse af sendetilladel
se med tiden skærpes. Der kommer flere og
flere amatører, tættere bebyggelse o. s. v., så
ganske naturligt ville BCI tage til, såfremt
der ikke i tide blev taget hensyn til, at de
amatører, der skulle have licens, og i sær
deleshed licens til at køre 80 meter fone, vir
kelig var kvalificerede dertil. Hvis 4SG så
hertil vil sige, at de gamle AB-amatører jo
ikke har haft nødig at tage denne prøve, så
må blot svares, at for denne klasse amatører
har man lov til at regne med, at de har deres
erfaring efter deres årelange arbejde. —
Det er da heller ikke alene indenfor kort
bølgebevægelsen, at sådanne forhold gør sig
gældende. Idag skal man til køreprøve være
betydelig mere rutineret, og kunne betydelig
mere end f. eks. bare før krigen. Og en mand,
der har taget sin køreprøve før krigen, har jo
heller ikke været oppe til en fornyet køre
prøve. Grundet på stigningen i trafikken er
det jo helt naturligt, at det i dag vanskeli
gere (og dyrere) at erhverve et kørekort end
i „gamle dage".
At den „lille kreds" dog trods alt tæller op
imod 100 amatører, taler OZ4SG slet ikke om.
Han er måske slet ikke klar over, at der er
så mange? Og der kommer flere til for hver
prøve, der afholdes. Det tyder dog ikke på,
at der ikke er interesse for at få lov til at køre
med den højere effekt. —
Man kan vel heller ikke med rimelighed

forlange, at foreningen skulle tage størst hen
syn til de nye medlemmer og de nye amatø
rer, og så lade de gamle amatører sejle deres
egen sø, når nu en del af dem har interesse
for af og til at kunne eksperimentere med
sendere med noget højere effekt end tidligere
tilladt. —
Det er beklageligt, at et lille fåtal B-amatører ikke vil eller kan tage sig sammen til at
gå op til den fornyede prøve. Den er sandelig
ikke vanskelig at bestå. Når man har set de
eksempler, som har været her i OZ med op
gaver på prøven, man må dog sige, at P & T
ikke spænder buen for stramt. Tilmed bliver
besvarelserne bedømt meget hensynsfuldt.
Det skal da heller ikke være nogen hemme
lighed, at selv efter indførelsen af de nye li
censbestemmelser er Danmark stadig et af de
lande i verden, det er lettest at opnå licens i.
4SG taler om den „lille kreds“s bedre øko
nomiske forhold. Her er han nu lidt for langt
ude at svømme. For det første kræves der
ikke bedre økonomiske kår for at tage A-prøven, og for det andet er det ikke nogen be
tingelse, at man, selvom man endelig har Alicensen, absolut skal køre med den højere
effekt. Det står dog enhver frit for. Når man
taler med enkelte af disse utilfredse, så får
man virkelig den tro, at de i fuldt alvor me
ner, at man skal have en 300-watter for at få
A-licens!
Man kan vel heller ikke kalde det et til
bageskridt, at vi nu her i landet har mulighed
for til de store internationale tester at kunne
arbejde under nogenlunde samme vilkår som
i andre lande. De, der ikke vil indrømme det
te, kan man kun karakterisere som snævert
synede kværulanter, der ikke kan se ud over
deres egen næsetip.
73. OZ7EU. Paul Størner.
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X-tal styret converter, også »lidt for sig selv«.
Af Gunner Juul — Nyholm.

Jeg er vist en af de amatører, OZ1BP taler
om i sin artikel i OZ i november. Jeg har
efterhånden bygget min modtager om mange
gange. Man bliver jo ved at spekulere over
opstillinger, der muligvis er bedre end den,
man bruger, og måske prøver man dem. An
gående problemet converter til min modtager,
der dækker 3,5—4,0 MHz, havde jeg tænkt
i baner a la 3FL’s converter (OZ marts 53) og
så småt begyndt at skride til værket, da de
omtalte (1BP) artikler i QST (marts og juli 55)
lavede om på det hele; og så nogen tid efter
var den færdig i den nuværende udformning.
Teorien for opstillingen er følgende:
Det er ønskeligt som HF-forstærker at an
vende trioder, fordi de har lavere støjmod
stand end pentoder. For at få trioden til at
køre stabilt, må den kobles som jordet-gitterrør, eller katodefølger. Da katodefølgeren ikke
forstærker, må vi bruge j. g.-koblingen. Dette
er der desværre et stort minus ved, idet ind
gangsimpedansen for røret i denne opstilling
er ret lille, hvorfor den forudgående afstem
ningskreds vil blive dæmpet alt for meget.
Dette ville ikke være tilfældet, hvis trioden
havde kørt med jordet katode. Vi bliver altså
nødt til at køre det første rør efter en afstem
ningskreds med jordet katode, altså alm. op
stilling. For at få denne triode stabil, kører vi
den som katode-følger; den vil så fungere som
impedanstransformer.
Fra
katoden
fører
vi
via en blok signalet til katoden på j. g.-trio
den, og nu har vi opnået, hvad vi ville: Af
stemningskredsen bliver ikke dæmpet, og vi
har en stabil triodeforstærker.
Forstærkningen
og
støjsvagheden
er
lige
frem proportional med j. g.-triodens stejlhed.
Jo større stejlhed, des større forstærkning og
mindre støj. Fordelagtigst er det at bruge rør
som EC80 og EC91; rør som ECC91, ECC85
og ECC81 kører også fint. Højstejle pentoder,
triodekoblede, kan også bruges, men med lidt
dårligere resultat, hvad angår støj. Katodefølgerens støjbidrag er forsvindende, da for
stærkningen er mindre end 1.
Men lad os se på diagrammet: Jeg har kob
let antennen kapacitivt til den første kreds,
fordi dette er den letteste metode. I kredsene
kan man v. h. a. en omskifter vælge mellem
spoler på 0,5 μH, 2 μH, 10 μH, 50 μH og 250
μH (50 μH og 250 μH er Prahn's ..Minidros
ler". De har et meget højt Q!). Dette skulle
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kunne dække fra ca. 1,2 til ca. 40 MHz med
den anvendte kondensator, Prahn's LTD 60. —
Som
indgangs- og
katodefølgerør har jeg
brugt røret 955 p. g. a. dets meget høje ind
gangsimpedans, ca. 17 kohm ved 100 MHz.
Dette kan muligvis betyde noget over ca. 20
MHz, og så havde jeg dem. Ligeså med EC80.
Det kan se lidt drastisk ud at benytte så fint
et rør her, men ligefrem gå hen og købe et
andet for at skåne det, ville jeg alligevel ikke.
Derefter igen en kreds og et 955, og dernæst
et triodekoblet EF80, der fungerer som blan
der.
Skærmgitteret
er
lagt
til
styregitteret
for at få så stor blandingsstejlhed som muligt.
Der benyttes additiv blanding.
Oscillatoren
er
bygget
op
omkring
et
ECC81. Den ene halvdel kører som Pierceoscillator med et x-tal på 3495 kHz. Den an
den halvdel er koblet løst til ose.-anoden og
kører i klasse C som katodefølger. Blanderen
tilkobles til denne katode. Ideen i det er føl
gende: Min hovedmodtager dækker området
3,5—4,0 MHz. På dette bånd virker converteren som to effektive HF-trin. For at få de
øvrige bånd converteret ned til dette, må jeg
have oscillatorfrekvenser, der ligger ca. 3,5
MHz lavere end hvert enkelt bånd. Dette
kunne opnås med en tritet-osc., hvor man
skifter kreds for hvert bånd. Men når jeg
fordrer, at der skal være så få betjenings
greb som muligt, synes min metode at være
løsningen.
X-tallets
grundfrekvens
passer
til
40 meter, 3., 5. og 7. harmoniske passer til
hhv. 20, 15 og 10 meter båndene. De harmoni
ske produceres i klasse C-forstærkeren. Da
oscillatoren er krystalstyret, kan
den godt
tåle den belastning, uden at det går ud over
stabiliteten. Egentlig havde det været bedre,
hvis x-tallet havde ligget lige på 3500 kHz,
idet det så havde været nemmere at udregne
den modtagne frekvens. Men hvis x-tallet
ligger der, kan man ikke gå helt ud til den
ene båndgrænse, fordi oscillatoren her vil
blokere
modtageren.
Derfor
valgte
jeg
at
lægge den de 5 kHz lavere. Med en god kreds
forrest i modtageren skulle dette kunne und
gås (jeg bruger selv signaltilbagekobling, som
vist i håndbogen). — Med denne udformning
af oscillatoren er båndskift på hele herlighe
den indskrænket til at tune de to kredse i
converteren ind til det ønskede bånd. Da jeg
imidlertid også ville kunne tage andet end

lige netop amatørbåndene, indbyggede jeg en
omskifter, således at jeg kan skifte x-tal for
fra. — HF-forstærkningen reguleres ved at
variere anodespændingen på 955’erne fra 0
til 60 volt. Metoden er ikke helt fb; der kan
opstå lidt forvrængning på fone ved store sig
nalstyrker,
hvis
vi
regulerer
anodespændin
gen ned på ca. 15 volt. Dette betyder intet for
DX-manden, og ved den lokale fone-QSO kan
man tune den ene kreds lidt ved siden af
frekvensen. Jeg opnår at have gitrene på
EC80 og EF80 frie til benyttelse af A. V. C.
og „Break In“.
Montagen er meget simpel. Katodefølgerne
sidder inde i de afskærmede rum, der omslut
ter hver sin kreds, for at få de korteste for
bindelser af hensyn til de høje frekvenser.
Yderligere
afskærmning
er
ikke
påkrævet,
blot man holder de forskellige ledninger inde
ved chassiset. Den eneste vanskelighed hos
mig var rotorkontakten på den ene LTD60.
Begyndere kan trygt give sig i lag med den,
de vil ikke komme ud for overraskelser.
Jeg har ikke fået foretaget nogen målinger
på converteren, men den har rigelig stor for
stærkning. Kredsene er temmelig skarpe; så
ledes må man korrigere lidt, når man går fra
den ene ende af 80-meter båndet til den an
den. Converterens støj er meget lille. Jeg kan
med min bedste vilje ikke høre forskel, i suset
fra modtageren, når jeg kobler converteren

til. Converterstøjen forsvinder helt i støjen
fra modtagerens blandertrin. Der er foretaget
nogle sammenligningsprøver mellem den cg
en converter med EF42 som indgangsrør, og
ECC91 som ose.- og blanderrør. På 40 meter
var der ingen forskel at høre, men på 20
meter og derover var min tydeligt overlegen
m. h. t. forstærkning, og støjgrænsen var flyt
tet adskilligt længere ned. Signalerne hørtes
tydeligere,
og
langt
flere
signaler kunne
læses. Jeg er selv overrasket over det gode
resultat, og jeg tror, at det er denne vej, man
skal, hvis man vil bygge det helt fine HF-grej.

Som følge af, at kassereren er beordret til midler
tidig tjeneste i Stubbekøbing i dagene fra den 10.
til 22. december, må der desværre påregnes længere
ekspeditionstid end sædvanligt af EDR-sagerne i det
nævnte tidsrum.
73. Kassereren, OZ3FL, O. Havn Eriksen.

Efterlysning. Ved min deltagelse i YU-sommerlejren i år meddeltes det mig, at der var tilsendt mig
nogle foto fra lejren 1954; disse har jeg aldrig mod
taget; såfremt de skulle være tilgået anden amatør
— mulig med -FM eller -FN i call — bedes de
venligst tilsendt undertegnede.
73 OZ9FM, F. M. Nielsen, Holstebrovej 33, Struer.
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Anvendelse af ferroxcubeperler
Fra Mullard’s„Technical
oktober 1955.
Oversat af OZ7PL.
Da
strømforsyningsledningerne
i
HF-forstærkere ofte udviser lave impedanser over
for HF- og MF-signaler, kan disse signaler
blive ført tilbage til indgangen fra udgangen.
En kapacitiv afkobling er ikke altid tilstræk
kelig på grund af parasitiske resonansfæno
mener, og af samme grund frembyder en til
føjelse af ekstra selvinduktion til ledningernes
naturlige selvinduktion ikke altid en akceptabel løsning.
De
parasitiske
svingningers
opståen
kan
imidlertid forhindres på simpel og effektiv
vis ved at trække ferroxcubeperler over den
forræderiske ledning, idet disse perler har en
skærmende virkning og opfører sig som toroider. Ydermere forøger perlernes store per
meabilitet ledningens selvinduktion så meget,
at ledningen optræder som en virkelig HFdrossel. Da perlerne kun trækkes ind over
ledningen,
vil
dennes
jævnstrømsmodstand
ikke
undergå
nogen
ændring.
Under
visse
omstændigheder kan denne afvigelse fra en

normal
HF-drossels
virkemåde
frembyde
ulemper.
I fig. 1 er afbildet den forøgelse ΔL af selv
induktionen o g Δ R af tabsmodstanden, som
indenfor frekvensområdet 10—100 MHz kan
opnås ved at skyde en enkelt perle ind over
en ledning. Der kan forekomme afvigelser fra
de angivne gennemsnitlige værdier på op til
15 °/o og 20 °/o for henholdsvis modstand og
selvinduktion. Ved anvendelse af flere perler
stigendΔ L og ΔR proportionalt med antallet.
Et eksempel på anvendelsen af ferroxcubeperlerne er vist i fig. 2, hvor diagrammet an
tyder en del af glødestrømskredsløbet i en

Fig. 2. Afkobling af glødestrømskreds.

FM/AM-modtager.
Afkoblingen
mellem
UABC80 og UCC85 falder i tre sektioner,
nemlig een sektion med en RC-afkobling og
to sektioner med tre ferroxcubeperler af type
FXI666 i hver ende, samt tilhørende afkob
lingskondensatorer på 1500 pF til chassis. På
denne måde elimineres enhver mulighed for
tilbagekobling
i
glødestrømskredsløbet.
Lig
nende forholdsregler kan tages overfor de
forholdsvis
lange
forbindelsesledninger
mel
lem en TV-modtagers hovedchassis og front
chassis, da disse ledninger er tilbøjelige til at
opfange uønskede MF-signaler.

Fig.1.Forøgelse af selvindukti og tabsmodstand
som funktion affrekvens for en 1 mmtråd over
trukket med een ferroxcubeperle
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Koldkatoderør I . . .
Af OZ7PL.
Denne type rør arbejder, således som nav
net antyder, med kold katode, d. v. s. uden
glødestrømsopvarmning.
Koldkatoderørene
er
opdelt i to grupper, af hvilke den ene, der
omfatter
spændingsstabilisatorrør
eller
“glimrør“, anvendes almindeligt i mange konstruk
tioner, hvorimod den anden gruppe, der om
fatter de såkaldte triggerrør, er mindre kendt.
I denne og i en følgende artikel skal der gives
en kortfattet gennemgang af disse to rørty
pers virkemåde og anvendelse, herunder enkle
dimensioneringsregler.
Spændingsstabilisatorrør.
Et
spændingsstabilisatorrør
består
af
to
elektroder indsmeltet i en glaskolbe, der er
fyldt med en inaktiv luftart under et ganske
lavt tryk (nogle få mm kviksølv). I fig. 1 er

vist en karakteristik for udladningen i et sadant rør, idet kurven viser sammenhængen
mellem
spændingen
over
stabilisatorrørets
elektroder (anode og katode) og strømmen
gennem røret. Når røret påtrykkes en spæn
ding af størrelseV T (tændspænding) over ano
de-katode strækningen, vil de elektroner, der
stadig løsriver sig fra katoden, trækkes over
imod anoden med en stor hastighed i stedet
for atter at indfanges af katoden. Undervejs
kan elektronerne imidlertid ikke undgå at
ramme imod nogle af den inaktive luftarts
atomer, der herved ioniseres, d. v. s. adskilles
i positive ioner og negative ioner (elektroner).
De positive ioner tiltrækkes af den negative
katode og opnår på vejen ind mod katoden en
så stor hastighed, at de ved sammenstødet med
katoden kan løsrive yderligere elektroner fra
denne. Der opnås således en lavinevirkning,
og ioniseringsgraden stiger, så at glimudlad-

ningen kan vedligeholdes af elektroner med
mindre bevægelseshastighed. Dette svarer til
stykket A-B på kurven i fig. 1, idet den lavere
spænding netop bevirker en mindre elektron
hastighed. Det viser sig nu, at ved en yderli
gere forøgelse af strømmen gennem røret vil
spændingen over røret holde sig næsten kon
stant. Dette svarer til strømområdet I min—
f max kurvestykke B-C. Spændingen stiger
ganske vist A V volt, men A V har normalt
en størrelse af nogle få volt. Når strømmen
1
max
overskrides, stiger spændingen kraftigt
indenfor området C-D, hvorefter der indtræf
fer en såkaldt bueudladning svarende til kur
vestykke E-F. Ved bueudladningen vil der
trækkes en meget kraftig strøm gennem røret,
og den heraf følgende opvarmning vil øde
lægge røret. Som en hovedregel må det derfor
slås fast, at et spændingsstabilisatorrør aldrig
må anvendes uden en formodstand, der kan
begrænse strømmen til det tilladelige.
Stabiliseringsevnen er betinget af hældnin
gen af kurvestykke B-C, således at forstå, at
jo mere vandret kurvestykket er, desto bedre
stabilisering. I databladene for stabilisatorrør
er opgivet den indre modstand Ri Denne
modstand fortæller netop noget om hældnin
gens størrelse (se fig. 1), idet den er defineret
ved udtrykket:

Det ses, at spændingsvariationen A V for
en bestemt strømvariation Δ I bliver mindre,
jo mindre den indre modstand er. Rj har en
størrelsesorden af ca. 200—1000 ohm.
Fra databladene kan der fås flere andre
nyttige oplysninger. I første række interesse
rer brændspændingen, der alt efter rørtype
kan variere fra 85 volt til 150 volt. Tændspændingen har også betydning, idet der altid
skal være spænding til rådighed til tænding
af røret. Denne spænding er iøvrigt afhængig
af belysningen på røret, idet der i fuldstæn
dig mørke kræves en højere tændspænding
end når røret er belyst. Endvidere opgives
sti ømområdet I min—1 max og den maksimale
spændingsvariation Δ V indenfor strømom
rådet. I tabel 1 er opgivet typiske værdier for
forskellige
spændingsstabilisatorrør.
De
før
ste fem typer er alle i miniatureudførelse og
har derfor et yderst ringe pladsbehov.
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Når stabilisatorrøret ikke er tændt, er spæn
dingen over glimrøret bestemt ud fra spæn
dingsdelingen over modstanden R1 og R B
For at røret i det hele taget kan tænde, må
spændingen
over
spændingsdelerens
udtag
være større end tændspændingen V t • Man
finder derfor:
Fig 2 . Sokkelforbindelser (Tabet 1)

(7)
Hvorledes skal man nu dimensionere sit
stabiliseringskredsløb?
For
at
forklare
dette
er det imidlertid nødvendigt at henfalde til
nogle udregninger, som ved nøjere eftersyn
ikke er så svære endda, idet udregningerne er
baseret på anvendelsen af Ohms lov. I fig. 3

Da Rb kan udtrykkes som

, kan (7) efter

omregninger fås på formen:

(8)
Det er nu nødvendigt at sikre, at den mak
simalt tilladelige strøm I max gennem stabili
satorrøret ikke overskrides, når den påtrykte
spænding er steget til V1 + ΔV1. Man får
da:

er vist et spændingsstabilisatorrør, der skal
sikre, at spændingen Vb over belastningen
Rb holdes konstant, når spændingen V1 vari
erer. Hvis V1 ændrer sig ΔV1, er det ind
lysende, at denne spændingsændring stort set
vil lægge sig over R1, da spændingsstabilisa
torrøret netop holder spændingen VB prak
tisk talt konstant. Ændringen Δ I af strøm
men gennem R1 udregnes da som

Da strømmen Ib er konstant på grund af
den konstante spænding V b , må strømmen
Δ I løbe gennem stabilisatorrøret. Ved hjælp
af (2) udregnes ændringen Δ X b af spændin
gen V b som

Af (4) aflæses direkte, at der opnås bedre
stabilisering jo større formodstand Rt gøres,
men R1 kan ikke gøres uvilkårlig stor, da
strømmen
gennem
stabilisatorrøret
ikke
må
blive
mindre
end
Imin
når
den
påtrykte
spænding er faldet til V1 ΔV1. Man finder
da
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Ved hjælp af udtrykkene (6), (8) og (10) er
det nu muligt at dimensionere stabiliserings
kredsløbet.
I praksis viser det sig, at der opnås en
mindre værdi af Ri ud fra udtryk (8) end ud
fra (6). Men man skal også gøre sig klart, om
belastningen R b har sin normale værdi i det
øjeblik, den tilsluttes. I et apparat, hvor ens
retterrøret er direkte opvarmet, hvorimod den
stabiliserede oscillator er indirekte opvarmet,
vil
belastningen
først
antage
den
normale
værdi, når katoden i oscillatoren er blevet
varm. I et sådan tilfælde kan der ses bort fra
den ved udtryk (8) fundne lavere R1. Man
kan til gengæld komme ud for, at stabilisator
røret ikke kan tænde igen, hvis apparatet har
været afbrudt ganske kortvarigt. Med hensyn
til
tændspændningen
fortæller
databladene,
at den lave tændspænding fås ved en belys
ning af størrelsesordenen 50—500 lux. For at
give et begreb om belysningsstørrelsen skal
det anføres, at 1 lux sætter grænsen for læse
muligheden af denne artikkel, at en god elek
trisk belysning svarer til 100—1000 lux, og at
sommersolskin svarer til 100.000 lux.

Som afslutning på denne artikkel skal der
gennemregnes et lille eksempel på en oscilla
tor med stabiliseret anodespænding. Det an
tages, at der anvendes et indirekte opvarmet
oscillatorrør
og
ensretterventiler
i
strømforsyningen. Oscillatoren arbejder med VB =
150 volt og IB = 5 mA. Netspændingen, og
dermed
den
fra
strømforsyningen
afgivne
jævnspænding V1 = 300 volt, tænkes at va
riere ± 10 %. Opgaven er da at lave et stabi
liseringskredsløb. Dette udformes som vist i

faldet over R1 bliver V1—Vb — 150 volt, bli-

Ib = mA, fas lo 10 mA, hvilket er midt i
strømområdet for 150B2. Se tabel 1.
Stabiliseringen findes ud af udtryk (4) som

1 %. Af udtryk (3) findes ændringen Δ I af
strømmen gennem stabilisatorrøret, når spæn
dingen Vi ændrer sig ± 30 volt, som Δ I=

riere fra 10 -3 = 7 mA til 10 + 3 = 13 mA,
hvilket ligger indenfor strømområdet lmiQ —
Imax for 150B2.
Til slut bestemmes den i modstand Ri af
satte effekt W således:

Hertil kan anvendes en
type GL, da denne tåler 3 watt.

Vitrohm

modstand

(Fortsættes).
fig. 4. Ud fra tabel 1 gættes på, at et rør som
150B2 må kunne anvendes, hvorefter mod
stand R1 beregnes ud fra (6) og (10).

Man vælger da R1 = 10 kΩ Da spændingsSpændingsstabilisatorrør

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. decbr. 1955:
Medl. nr. 6436, DR-nr. 1038, Villy Pedersen, Lang
gade 37, Stege.
Medl. nr. 6101, DR-nr. 1039, Freddy Olsen, Kærby
vej 101, Vanløse.
Medl. nr. 6276, DR-nr. 1040, Henrik Langkilde, Vil
laen, Faxe.
Medl. nr. 6408, DR-nr. 1041, O. B. Sørensen, Konge
brogade 29, Kolding.
Medl. nr. 6331, DR-nr. 1042, Vøgg H. Jacobsen,
Gustav Adolfsgade 5, København Ø.
Medl. nr. 6470, DR-nr. 1043, MG. 259114, W. Olsen,
TGKMP/TGBT Ml, telegrafkasernen, Høvelte.

85 A2

90C1

OB2

150B2

OA2

4687

7475

150C1

Brændspænding V B

Volt

85

90

108

150

150

90

100

150

Tværstrøm Io

mA

5,5

20

17,5

10

17,5

20

4

20

Tændspænding \ ' t max.
(røret i mørke)
Tændspænding V t max.
(røret i mørke)

volt

125

125

127

180

180

130

140

205

Volt

160

160

210

225

225

-

-

-

mA

1 10

1 - 40

5 - 30

5- 15

5-30

10-40

1-8

5-40

volt

4

14

3.5

5

6

10

8

8

450

360

140

500

240

330

1000

230

1

1

1

*2

1

3 a/b

4

3

Strømområde fmin -

Imax

Spændingsvaritation V
(indenfor strømområde)

Ω

Indre modstand Ri
Sokkelforbindelse

-

fig 2.
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Lidt 70 cm snak, især med henblik på rørene
Af OZST.
(fortsat)
Ved en beklagelig forbytning kom illustra
tionen til figur 6 ikke til at stemme overens
med teksten, og vi starter derfor med her at
bringe den korrekte figur 6:

Fig.

6. Elektrodeanbringelse, forbindelser og største
dimensioner for EC 80.

UHF oscillatortrioden EC 81.
EC 81 er i lighed med EC 80 en indirekte
opvarmet triode, konstrueret for oscillatorfor
mål på UHF, hvor dens maksimale arbejdsfrekvens er ca. 1200 MHz (sv. t. 25 cm bølge
længde). På 750 MHz (40 cm) kan den levere
1,1 W HF-effekt, på 500 MHz (60 cm) 2,9 W
og på 300 MHz (1 m) 4,2 W. Ved anvendelse af
push-pull kan større effekter opnås. Stejlhed
og
forstærkningsfaktor
ligger
gunstigt
for
oscillatorformål, nemlig på hhv. 5,5 mA/V og
16.
EC 81’s anvendelsesformål er mangfoldige;
udover de amatørmæssige for 432—438 MHz
benyttes det bl. a. i radio links (relæ-kæder),
ballonsonder
for
meteorologiske
undersøgel
ser i de højere luftlag, måleapparatur o. m. a.
De gode UHF oscillatoregenskaber er op
nået ved at tage de allerede nævnte forholds
regler i anvendelse, og især har det været en
fordel at give anoden en sådan udformning,
at der samtidig med at opnå små kapaciteter
også har kunnet frembringes en god varmeafledning. EC 81’s udseende fremgår af fig. 10.
EC 81’s maksimaldata under normale ar
bejdsbetingelser
gengives
i
nedenstående
oversigt; hertil knytter sig den bemærkning,
at det maksimale anodetab er 3,5 W, og at
glødetråden må forsynes fra en spændings
kilde på 6,3 V, når der seriekobles en 3 ohms
modstand. Output ved 750 MHz er da 0,6 W.
Lader man EC 81 arbejde under gunstige
arbejdsbetingelser, d. v. s. med mere konstan
te spændingskilder, f. ex. ikke større varia
tioner i glødespænding end + / - 3 % og med
stabiliseret anodespænding, kan røret belastes
248

hårdere, nemlig med 5 W anodetab og en
maksimal katodestrøm på 30 mA. Ved en ano
despænding på 300 V er det
da muligt ved 750 MHz at
trække 1,1 W ud af EC 81.
EC 81’s sokkelforbindelser
m. v. er vist på figur 11.
Soklen er Noval, og en ke
ramisk
rørholder
anbefales
naturligvis a. h. t. at opnå
lave tab på disse høje fre
kvenser.
Glødetråden er for 6,3 V
og forbruget er 0,2 A. Rørka
paciteterne er i kold tilstand:
Fig. 10. Fotografi af EC 81
(naturlig størrelse).

Indgangskapacitet
Udgangskapacitet
Kapacitet gitter/anode
Kapacitet
gitter/glødetråd
Kapacitet katode/glødetråd

.

1,8 pF
0,7 pF
1,6 pF
0,25 pF
2,3 pF

Cg
Ca
Cag
Cgf
Ckf

max 22

Fig. 11. Elektrodeanbringelse, forbindelser og største
dimensioner for EC 81.

Rørets karakteristika belyses bedst ved føl
gende oplysninger:
Anodespænding
Gitterforspænding
Anodestrøm
Stejlhed
Forstærkningsfaktor

Va = 120
Vg = — 9
la = 20
S = 4,0
u = 16

150 V
4-2V
30 mA
5,5 mA/V
16

Da EC 81 for amatørformål må forventes
at få sin væsentligste anvendelse på 432—438
MHz båndet, bringer vi omstående driftsdata
for 375 MHz. der ikke afviger ret meget fra
det lidt højere liggende amatørbånd, for hhv.
stabiliserede
anodeog
glødespændingskilder;
stabiliseret
anodespænding
og
ustabiliserede
spændingskilder:

Anodespænding, maksimalværdier
Anodetab, maksimalværdier
Katodestrøm, maksimalværdier
Glødespændingskildes spænding
Seriemodstand i glødekreds
Anodespænding
Anodestrøm
Gitterstrøm
Input
Output

Va
Wa
Ik
Vf
Rf
Va
la
Ig
Wia
Wo

Gløde- og anode
spændingskilder
stabiliserede
300 ± 1 %
5
30
6,3
0
300
26,3
4,0
7,9
3,8

Anodespændings
kilde
stabiliseret
300 ± 1 %
5
20
6,3
3
300
18,6
1,5
5,6
2,2

Ustabiliserede
spændings
kilder
275
3,5
20
6,3
3
275
17,2
2,8
4,7
2,1

V
W
mA
V
ft

V
mA
mA
W
W

Driftsdata for EC 81 på 375
Til yderligere belysning af EC 81’s data
tjener Ia/VG karakteristikkerne på figur 12.
Af
anodestrøm/anodespændingskarakteristikkerne på figur 13 fremgår endvidere,
hvorledes EC 81’s anodestrøm og gitterstrøm
afhænger
af
gitterspændingen,
når
gitteret
under udstyringen som oscillator kommer ind
i det positive område.
Ved anvendelse af EC 81 på grænsen af dets
ydeevne, er det nødvendigt at drage omsorg
for, at røret køles behørigt, d. v. s. den om
givende luft må frit kunne cirkulere.
EC 81’s pris opgives til 34 kr. brutto.
Som afslutning på denne gennemgang af
UHF oscillatortrioden EC 81’s egenskaber om
tales i det følgende nogle anvendelser i for
skellige oscillatorformer.

Fig. 12. Ia/Vg karakteristikker for EC 81 for
forskellige anodespændinger.

Fig. 14. Fotografi af en kompakt og simpel
oscillator med EC 81 for ca. 450 MHz.

Simpel UHF oscilla 
tor med EC 81.
Fotografiet på fig.
14 viser udseendet
af en simpel oscilla
tor for området om
kring 450 MHz, og
det
tilsvarende
strømskema
findes
på fig. 15.
Fig.

Ia/Vg karakteristikker for EC 81.

Fig. 15.
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Oscillatorspolen
fremstilles
af
en
lukket
kobberstrimmel
(Li)
og
afstemningskonden
satoren er en almindelig Philips lufttrimmer.
Med Ikmax — 30 mA og en anodespænding
på 300 V skal Rg, gitteraflederen, være på ca.
10 kohm, og output vil da være ca. 2,4 W.
Anodestrømmen
og
gitterstrømmen
vil
an
drage hhv. 26,5 og 3,5 mA. Ved Ikmax = 20
mA og Va = 200 V er de tilsvarende værdier
11,5 kohm, 1,1 W, 18 mA og 2 mA.
Push-pull UHF-oscillator med 2 stk. EC 81 for

440 MHz.
En push-pull oscillator med 2 stk. EC 81,
der kan aflevere et output på ca. 7 W ved 440
MHz er vist på fotografiet på figur 16, og det
tilsvarende strømskema findes på figur 17.

stalstyring, f. ex. fra et ca. 8 MHz krystal
efterfulgt af det fornødne antal tripler- og
fordoblertrin, må det anbefales at arbejde
med en lecher-tråds afstemning i oscillator
trinet, et buffertrin og et push-pull udgangstrin som ovenfor omtalt.
Simpel oscillator for 395 M H z .
Til slut skal vises et eksempel på en lidt
afvigende
oscillatorform,
der
er
konstrueret
for
meteorologiske
ballonsenderformål,
men
som udmærket kan give læserne et billede af
andre
konstruktionsmetoder,
der
eventuelt
kan komme til nytte på det egentlige 432—
438 MHz bånd.
Svingningskredsen, der tydeligt fremgår af
fotografiet på figur 18, er anbragt mellem
anode og gitter, og består af en halvbølge pa
ralleltrådsfigur
(Lecher-system),
der
virker
som parallelresonanskreds. I den ene ende
forkortes længden af anode — gitterkredsen
i EC 81, og af symmetrigrunde er den anden
ende afkortet ved hjælp af en keramisk kon
densator, Cd på 3,3 pF. (De to stave er her af
messing, 3 mm ydre diameter og 130 mm lan
ge, bøjet over 20 mm.).

Fig. 16. Fotografi af push-pull oscillator
med 2 stk. EC 81 for 440 MHz.

Fig. 17. Strømskema af oscillatoren på figur 16.

Svingningskredsen består her simpelt af en
bøjet metalplade, anbragt mellem anoderne.
Til VHF og UHF anbefales normalt styrede
sendere a. h. t. undgåelse af frekvensmodula
tion, frekvensdrift etc., men da 432—438 MHz
båndet foreløbig ikke kan siges at nyde en
større popularitet, der giver sig udslag i en
intensiv udnyttelse, må det kunne forsvares
at starte med selvsvingende opstillinger, idet
man dog må passe godt på, at der ikke for
årsages
utilsigtede
forstyrrelser,
hverken
hos
omkringboende
radiofonilyttere
eller
overfor
de i amatørbåndets nærhed værende andre
tjenester.
Det må dog anbefales snarligt at få dette
stadium overstået og at komme i gang med
en enkel, styret sender f. ex. med udgangs
trinet i jordet-gitter push-pull kobling. Så
fremt man ikke ønsker at arbejde med kry
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Fig. 18. Fotografi af simpel oscillator
med EC 81 for 395 MHz.

Tilbagekoblingen er etableret ved elektro
dekapaciteterne
og
katodeimpedansen,
der
består af en spole L, hvilket muliggør akku
rat indstilling til den ønskede belastning; her
100 V og 35 mA. For at afkorte afstanden
mellem
katodeforbindelsen
og
paralleltråds
kredsens
..døde
punkt"
hvortil katoden er
sluttet, er kredsen bukket i U-facon.
Spolen L er udformet bifilart for at få
glødestrømmen overført; den består af 6 vin-

dinger, viklet af 2 tråde parallelt på 5 mm0
form med 0,6 mmø emailleret kobbertråd.
Staven A udgør antennen; den er ca. 300
mm lang (2—3 mmø) og er direkte koblet til
svingningskredsen;
dens
længde
justeres
til
maksimalt output, f. eks. ved hjælp af en
måledipol eller lignende.
Afkoblingskondensatorerne er 100 pF kera
miske; gitteraflederen Rg er på lkohm, og
anodestopmodstanden, der skal forhindre su
perregenerative svingninger i at opstå, er på
30 ohm.
Afstemning over +/- 20 MHz er muligt
ved at variere afstanden mellem de to Lecherstave i det døde punkt.
Kondensatoren C1 over glødetråden er an
bragt for at forhindre HF spænding i at opstå
på dette sted.
I den foreliggende anvendelse er EC 81
bragt til at arbejde udenfor de tilladelige
grænseværdier på grund af den korte anven
delsestid, en sådan radio-sonde har.
Til eksperimentformål på 432—438 MHz
området er det naturligvis muligt ved ændring
af Rg og tilbagekoblingen (L) at få EC 81 til
at arbejde indenfor de tilladelige grænser.

VHF- amatøren
Gennem hele November Maaned var der livlig
Aktivitet paa 2 Meter. — I hvert Fald i den østlige
Del af Landet, hvor der hver eneste Aften var
mange OZ og SM Signaler at høre. OZ8WK paa
Lolland opnaaede QSO med Stationer i Nordsjæl
land. OZ4KA blev hørt i København. I Køge er 3
Amatører
aktive
paa
Baandet.
Men
Aarstidens
daarlige Forhold forhindrede egentligt DX Arbejde.
Hvordan gaar det i Jylland?
2-Meter Klubbens Møde den 23. November
var besøgt af 16 Amatører, deriblandt SM7BCX,
SM7BZX og endnu en Malmø-Amatør, der endnu
ikke har faaet sin Licens.

OZ5MK gav en Oversigt over Problemet krystal
styrede kontra selvsvingende Convertere og mente
at kunne drage den Konklusion, at det var muligt
at bygge en Converter med en saa stabil selvsvin
gende Oscillator, at de fleste rimelige Krav til Sta
bilitet og Kalibreringsfasthed tilfredsstilledes, hvor
imod man næppe kommer uden om Krystalstyring,
hvis man vil gaa ind for CW-Modtagning under
Anvendelse af en højselektiv MF-Forstærker.
Efter Kaffebordet kom OZ9R lige saa glædeligt
som uventet til Stede og fortalte interessant om
nogle Forsøg med Yagi-Antenner, som bl. a. belyste
den ofte oversete Kendsgerning, at Anbringelse af
en Reflektor bag en Dipol formindsker dennes Egen
frekvens, medens omvendt en eller flere Direktorer
forhøjer Dipolens Egenfrekvens. Disse to Paavirkninger i modsat Retning kan meget vel ophæve
hinanden men gør det ikke nødvendigvis. Og her
har vi maaske Forklaringen paa mange Vanskelig
heder med for højt Standbølgeforhold.
OZ5AB havde glædet sig til at fremvise den
smukke Pokal, han vandt i EDR’s store Test i
August. Desværre maatte han skuffe os, idet han
endnu ikke havde modtaget den. Han haaber imid
lertid at faa den til Jul.
UK7, de skaanske VHF-Amatørers Sammenslutning,
havde inviteret os til at deltage i deres Møde paa
Hotel Astoria i Helsingborg Lørdag den 26. Novem
ber, specielt med Henblik paa at tilrettelægge Reg
ler og Tidspunkter for de kommende Aars Contests.
Ialt 20 Amatører deltog, deriblandt 5 fra OZ. Der
vilde sikkert være kommet flere OZ-Amatører, der
som Mødet havde været fastlagt med noget større
Varsel.
Efter en livlig Diskussion, der lededes af OZ9R,
opnaaedes Enighed om følgende:
UK7 afholder følgende Contests:
26. December 1955 Kl. 09.00—12.00.
Tredie Onsdag i Marts 1956 Kl. 21.00—24.00.
2-Meter Klubben afholder Field Day en LørdagSøndag midt i Juni, med følgende 3 Perioder:
21.00—24.00; 00.00—10.00; 11.00—12.00.
For samtlige 3 Contests gælder Reglerne: Kilo
meter gange Antallet af QSO.
2-Meter Klubbens næste Møde
er Onsdag den 28. December kl. 20.00 i Lokalet paa
Sonofon Radiofabrik i Gentofte. Pakkefest! Med
bring hver en Pakke til Værdi mindst 3 Kr.
Contesten i Oktober
bliver det nødvendigt at vende tilbage til, idet der
paa Grund af det pludselige Formandsskifte er ind
løbet en meget kedelig Fejl. Da undertegnede mod
tog de indsendte Logs fra 9R til Behandling, mang
lede Logs fra OZ1SK og OZ3AF. Disse er imidlertid
nu kommet mig i Hænde, og herefter har OZ1SK
opnaaet 20 Points, OZ3AF og OZ4BK hver 30 Points.
Undskyld!
En værdifuld Oversigtsartikel
omhandlende moderne Convertere til 2 Meter findes
i det hollandske Blad Electron for November 1955.
Blandt de interessante Diagrammer kan fremhæves
en Cascode Opstilling, hvor et ECC 91 i Push-pull
efterfølges af et 6BQ7 (ECC 84 eller ECC 85) gitter
jordet Forstærkertrin, ligeledes i Push-pull.
73, Mogens Kunst, OZ5MK.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrorende tester
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG
S eet i on-manager: V.H.F. arbejde: OZ9B
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

NRAU—testen 1956
Norsk Radio Relæ Liga indbyder herved til NRAUtest og NORDISK landskamp 1956.
1. Tider:
7. januar 1956 ki. 1400—1600 GMT
2200—2400 GMT
8. januar 1956 kl. 0600—0800 GMT
1400—1600 GMT
2. Bånd: 3,5 mc og 7 mc.
3. Telefoni og CW kan nyttes, men konkurransen
faller ikke i atskilte klasser.
4. Anrop: NRAU de..................
5. Meldinger: Det nyttes meldinger av typen 09579
KARLO, hvor de to første sifrene angir forbin
delsens løpende nummer og de tre siste RST-rapporten. Ingen deltaker får bruke tallet 01 som
nummer på første QSO, et hvilket som helst annet tall nyttes i stedet. Når 99 passeres, skrives 00,
01 o. s. v. En sløyfer altså hundretallssifret. Bokstavgruppen består av fem tilfeldig valgte bok
staver, utenom Æ, 0 og Å (A, O og Å), og sendes
ved første QSO. Ved neste QSO sendes den grup
pen en mottok ved nærmest foregående forbindel
se. Har en ikke oppfattet den sist mottatte bokstavgruppen OK, sendes i stedet den gruppen en
fikk i den foregående QSO. Ved første QSO bør
ikke ovennevnte som eksempel valgte bokstavgruppe nyttes.
6. Poengberegning: I hver konkurranseperiode kan
en bare ha ett QSO med samme stasjon på hvert
bånd. Kryssbåndskontakter og kontakter med eget
lands stasjoner tillates ikke. Hvert godkjent sendt
og mottatt melding gir 1 — eet — poeng. Hver
QSO kan således gi 2 poeng. Deltakere som har
hatt kontakt med en stasjon som ikke har sendt
inn log, tilskrives ett poeng, forutsatt at også
andre stasjoner rapporterer at de har hatt kontakt
med denne stasjonen.

Landskampen. For å beregne de deltakende lands
finale-poengsum forutsetter en at 4 % av de sen
deramatører som er tilsluttet vedkommende lands
amatørorganisasjon deltar i testen. (OX- og OYstasjoner
regnes
sammen
med
OZ-stasjonerne).
Biir deltakerantallet mindre enn 4 % for et land,
deles deltakernes sammenlagte poeng med fireprosent-tallet. Skulle mer enn de beregnede 4 %
delta fra et land, medregnes ikke poengene for de
overskytende deltakerne.
Eks.: SSA har 1200 medlemmer, (4 % utgjør 48),
av disse 1200 deltar 45 i testen og oppnår tilsam
men 9600 poeng. 9600 : 48 er lik 200, som altså biir
SSA’s finale-poengtall.
7. Premier: Vandrepokal til den seirende foreningen.
De tre beste i hvert land får diplom. I anledning
av at NRAU-testen 1956 har 20-årsjubileum, vil
NRRL tildele en jubileumspremie til beste del
taker i hvert land.
8. Testlog: Logger skal sendes til Norsk Radio Relæ
Liga, Testkommiteen, boks 898, Oslo, med seneste
poststemplingsdato 21. januar 1956. Logger skal
føres pent og tydelig på A4-format (21 cm X 29,7
cm) på høykant, og etter nedenstående skjema,
når ikke andre testlogblade has. I tilfelle poenglikhet biir logføringen avgjørende for den enkeltes
plasering.
9. Resultatet av testen offentliggjøres i de respek
tive lands medlemsblad.
For N. R. R. L./N. R. A. U.
W. Pallvik, LA4L.

Årets juletest
Så kaldes der atter ud til årets jule-test OZ-amatører imellem — til al den hyggelighed, denne test
indebærer.
Vi prøvede — uden held — sidste år at tilføre
testen et nyt islæt ved at lade afdelings- og gruppe
sendere danne en særlig klasse for sig. På grund

Testlog for NRAU-testen 1956 .
Navn

Call

QTH
Dato
G M T
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Motstn.

blad nr.

Bane

Sendt msg.

Bånd
Mott. msg.

Mc/s.
anm.

poeng
(fylles
ikke ut)

af det magre resultat sidst, lader vi dette hvile
dennegang, og lader testen gå efter de gamle hævd
vundne regler, hvoraf vi her skal give et resume.
Testen afholdes traditionelt 2. juledag den 26. dec.,
og testperioderne bliver:
Telefoni: Kl. 08,15 til 09,15 og 15,30 til 16,30 DNT
Telegrafi: Kl. 09,30 til 10,30 og 16.45 til 17,45 DNT
Testen er delt i en telefoni-klasse og en telegrafi
klasse, der bedømmes hver for sig.
Kun 80 m båndet må benyttes, og det opdeles så
ledes:
Telefoni: 3695 til 3795 kHz
Telegrafi: 3500 til 3600 kHz
Der tillades en QSO med hver station i hver test
periode. I telefoniklassen udveksles der 4-cifrede
kontrolgrupper, hvor de første 2 cifre angiver Rog S-rapport, medens de to sidste angiver QSOnummer begyndende med 01 for første QSO.
I
telegrafi-klassen
anvendes
5-cifrede
grupper,
hvoraf de tre første angiver RST-rapport og de to
sidste QSO-nummer — som for telefoni. Hver rigtig
gruppe giver eet point, en komplet QSO altså to
points til hver af parterne.
Samtidig udskrives en aflytningstest for ikke-licenserede medlemmer, hvor det gælder om at af
lytte flest mulige QSO’er og rapportere de af begge
stationer afgivne kodegrupper. Bemærk
fremhæv
ningen.
Logs skal for såvel sender- som lytter-amatør
indeholde: tid, calls, afsendt og modtaget kontrol
gruppe samt tom rubrik for Tr. Dept.s bemærknin
ger. Desuden skal logs foroven angive den pågæl
dende stations call og QTH samt stationsbeskrivelse
— alt dette kan opfyldes ved anvendelse af de af
EDR’s Tr. Dept. anerkendte logblade, der fås hos
boghandler Ahrent Flensborg, Ringsted.
Logs må som seneste poststemplingsdato bære 30.
december 1955 og sendes til Tr. Dept., post-box 335,
Aalborg.
Resultatet offentliggøres i OZ for januar 1956.
God jagt — OZ2NU.
Vi har modtaget:
Til alle nordiske SWL’s.
I anledning af mit 2 års jubilæum som SWL den
27. december i år, indbyder jeg herved alle nordiske
SWL’s til en SWL-contest. — Testtiderne bliver:
Tirsdag den 27. december 1955.
0600—0700 GMT 80 meter cw.
0800—0900 GMT 20 meter cw. kun DX.
1030—1130 GMT 10 meter fone.
1230—1330 GMT 15 meter fone.
1430—1500 GMT 15 meter fone.
1600—1700 GMT 20 meter fone.
1800—1900 GMT 20 meter fone.
2000—2100 GMT 40 meter cw.
De 3 bedste i hver periode får diplom.
Points-beregning.
0—1000 km fra Oslo .......................... 1 point.
1000—2000 km fra Oslo ......................... 2 points o. s. v.
For SWL’s i Nordsverrig og Nordnorge regnes af
standen fra Vardø. Summen af disse points multi
pliceres med antallet af lande og til slut lægges an
tallet af stationer til.
Eksempel: Hørt 4 SM og 2 GW’s — 4X4 — 16,
16X2 = 32, 32 + 6 = 38 points.
Points bliver givet at test-komitteen, da denne
har et specielt, kort til dette formål. Gør plads på
loggen til points og udregninger.

Loggen skal indeholde calls på hørte stationer
samt RST og GMT. Desuden skal der medsendes en
koi t beskrivelse af RX og ant. Loggen må være af
sendt senest den 31. januar 1956 til
LA-M3053, Jørgen S. Aabech,
St. Mariegaten 157, Sarpsborg, Norge.
Kesultatliste bliver tilsendt mod svarporto.
Og så mni DX, Gud luck es.
Merry Christmas and a happy New year.
de Jørgen Aabech, LA-M3053.
Officielle PX-expeditioner.
Det hænder ikke sjældent, at der i en kortere
periode dukker et PX-call op på et eller flere ama
tørbånd, men i de fleste tilfælde drejer det sig
desværre om pirater. Nedenstående vil vi til hjælp
for vore læsere give en liste over de officielle PXexpeditioner, der har været gennem årene.
1. 23.-27. juni 1951: 7B4QF, ON4QF-F7AR-(W8PQQ)
-W6SAI-SM5UM. Andorra la Vella.
2. 3.-23. juli 1951: PX1A, EA3FL, EA3HE. Andorra
la Vella.
3. 26.-29. august 1951: PX1AR, F7AR (W8PQQ),
F7AT (W6RDL). Port d. Envalira.
4. 16.—20. november 1951: PX1AA, DL4IA. Andorra
la Vella.
5. februar 1952: PX1YR repr. det første udstedte off.
licens og er for tiden den eneste faste station i
Andorra.
6. 7.—14. august 1955: PX1EX/P F8EX-F8EO-F9UKF3IB-F3TJ det andet off. licens. Pie Maya, 2500 m
over havet.
CE3AG.
Sekretæren i det chilenske amatørforbund og den
der gennemførte den første expedition til Påske
øen, har i en periode her i efteråret opholdt sig i
Europa.
Månedens diplomoversigt.
Nr. 76 OZ7BG har modtaget CAA nr.
1641 6. OZ.
„
85 OZ2NU ansøger om AARGAU.
„ 106 OZ5PA har modtaget CAA nr.
1614 5. OZ.
„ 108 OZ9DX ansøger om WAC.
„ 109 OZ9DX ansøger om WBE.
110
„ 111 OZ3FL har modtaget WAS nr.
5340.
„ 115 DL6MU har modtaget OZCCA
nr. 12.
116 OZ3FL ansøger om W. F. J. A.
„ 117 OZ7SN modtaget DXCC Endors. til 1333.
„ 118 OZ7BG ansøger om BERTA.
„ 119 OZ7BG ansøger om WBE.
„ 120 YU1AG har modtaget OZCCA nr. 13.
„ 121 OZ7PH ansøger om DXCC Endors.
„ 122 OZ8HC har modtaget WGSA nr. 290. 2. OZ.
„ 123 OZ9PP ansøger om WAC.
Tr. Dept. lykønsker med de opnåede certificater
og ønsker held og lykke med de ansøgte.

-

Traffic Department
og dets forskellige funktionærer sender alle læsere
ønsket om en glædelig jul.
OZ2NU.

Redaktør søges.
Fra 1. april 1956 søges ny HR til OZ. Alle oplys
ninger fås ved henvendelse til formanden for EDR,
Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbh. S.
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Saudi Arabiens
trafikminister indtil for ganske nylig var HZ1TA.
Han rejser nu til Paris som arabisk gesandt, med
deler DL3ZS, der sarrimen med DL1XT har været
på besøg i Saudi Arabien.

W. G. S. A nr. 290
er den 20. november 1955 udstedt til OZ8HC, der
hermed blev den 2. OZ-stn., der opnåede dette ellers
eftertragtede diplom. — Tr. Department gratulerer.

Attica Radio Club
er navnet på en organisation, som SW0WS har dan
net i Grækenland. Man håber meget snart at få
nationale licenser.

OZ-CCA nr. 13
hjemførtes den 3. november 1955 af YU1AG, George,
efter års ihærdigt arbejde og en forbavsende bunke
overbærenhed overfor udeblivende OZ-QSL's.
Tr. Department sender en velment lykønskning.

Først kollektiv
stations operatør i seks måneder, derefter tilladelse
til egen station, er en af de nye licensbestemmelser
i Østtyskland.

S. R. A.-bladet.
Traffic Department har med tak modtaget det
sidste nr. af Stockholm amatørernes blad, der for
tæller ikke så lidt om den alsidige virksomhed, de
stockholmske amatører udviser.

Forudsigelser for december Good Xmas _

best dx

_vy

7 3 9SN, 5 Y L

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

9,5 9.2 8,8 U.5 25,0 28,3 25,1 20,0 13,0 9,2 8.4 9,5
9,5
(11,6) (11,9)
(14,2) (15,1)
(15,1) (15,1)(15,1)(15,4)

MHz

Bruxelles
ON

800

230

4,1 4,1 3.7 3.3 4,3 8.4 9.9 9,7 8,3 5,8 4,1 3,9 4,1
(10,9) (9.7) (9,1) (8,8)(8,9) (9,4)
(9,4) (9.3) (9,3) (9,3) (i,8) (11.2)(11,3)

-

Buenos
Aires
LU

12000

235

10,7 11,0 11.0 10,5 10,7 20,0 24,5 25,0 25,0 22,5 13.9 10,8 10,7
(15,2)
(15,1) (15,1)(17,0)(18,7) (15.2)
(15,1) (15,1)

-

Lima
OA

10000

264

10,1 10,1 10,1 9,8 7,8 6,8
(15,1) (15,1)(14,9)(12,3) (8,2)

16,0 27,3 26,5 21,6 13,9 10,4 10,1
(14,0)
(14,6) (15,1)

-

Nairobi
VQ4

6900

155

11,0 10,0 9,0 18,5 25,2 28,0 28,5 26,8 20,5 13,0 10,8 10,6 11,0
(15,2) (15,1(15,1) (15,1)
(15,1) (12.4)(10,7)

-

New York
W2

6300

293

6,3 6,6 6,7 6,0 6,1 6.5 12,0 20,5 23,8 18,5 11,1 7.0 6,3
(15,1) (15,1)(15,1)(15,1) (15,1)(15,1)(16,2)
(22,4)
(11,2) (15,1)

-

Reykjavik
TF

2100

310

5,2 5,2 4,7 4,7 4,9 10,5 14,9 16,5 15,6 9,0 5,5 4.8 5,2
(12,7) (15,1)
(15,1) (18,5)(20,6)(20,4) (17,9)(15,1)(15,1)
(10,1) (10,0)

-

-

Dansk normaltid
00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

Rom
1

1600

180

1
6,5 6,5 6.3 5.7 8,5 15,1 16,5 15,9 12,8 9,1 6,8 6,4 6,5
(14,1) (14,3)
(14,3) (14,3)(15,5)(19,0) (19,0)(19,0)(19,0)(17,0)(14,8) (14,4) (14,1)

Tokio
JA/KA

8600

46

8,0 8,0 8,0 9,5 16.6 15,6 9,7 8.4 8,3 7,4 6.8 7,6 8,0
(11,7) (14,5)
(12,5)(12,0)(11,1) (9,7) (10,8)
(14,5) (20,1)(20,7)(17,0)

-

Thorshavn
OY

1300

310

4.1 4,0 3,6 3,5 4,4 9,4 12,3 12.4 10.1 6,4 4,4 3,9 4,1
(12,8) (12,8)(12,8)(12,8) (12,8)(12.7)(12,8)(12.7:(10,9) (8,6) (8,5) (10,1)(12,8)

-

Godthåb
OX

3500

310

6,4 6,8 6,3 5.9 5.8 6,8 18,0 21,1 20,0 13,5 7,4 5,8 | 6,4
(17,0)(19.0)(19,5)
(19,5) (19,4)(23,0)(25,2) (25,4)(23,0)(18.5)
1

-

Rio de
Janeiro
PY-1

10400

228

10,7 11,0 11,0 10,6 9,8 21,8 27,9 28,1 25,9 21,9 13,4 11,0 10,7
(15,2)
(15,2) (15,2)(14,4)(15,2) (19,0)i22,0)

-

Svalbardx)
LA-LB x)

2000

18

Færinge- x)
havn
OX x)

2300

270

x) Gælder KUN for OY laud
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i
1
7,0 7,3 7,0 6,6 j 6,3 6,9 11,0 11.8 9,4 | 6,4 6,0 6,3 7,0
(30,9) (30,0),(28,0)(26,0) (23,7)(20,9)(20,4)(17,4)(16,0) (18,5)(23,0)(27,5)(30,9)
1
|
5,1 5,3 7,7 7,0 5,3 5,3 s . o j 16,4 16,9 13,3 8,2 | 5,4 i 5,1
(20,2)
15,0)(18,0); (20,3)
(20,2) (20,9)(24,5)(25,4)j(24,5)(21,0)(18,0)

--

—

DX-JÆGEREN

v.

oz 7 bg .

DX-mæssigt har den forløbne måned været noget
mere død end de to foregående. Dette skyldes nok
den kraftigt opblussende solpletaktivitet i septem
ber og oktober, som nu er klinget af. Lad os håbe,
det ikke varer længe, inden Mor Sol igen får lidt
udslet i ansigtet.
3,5 Mc CW
har kun givet OZ7BG V03J 3513, VE1ZZ 3505 og
ZB1EB 3535 mellem 2330 og 02 DNT.
7 Mc CW.
OZ7CF med 10 watt — 3A2BH.
OZ7BG — VE8XM 7012 09 DNT
mer med i ARRL’s DX test!

bare han kom-

14 Mc CW.
OZ7CF ligeledes her med 10 w — 3A2BH, 3V8AN,
CN8AG, ZB1EB -1CH, II, OY2H, KL7MOC + bun
ker af W.
OZ5KQ VK4SS 12, VU2KM 16, ZL4DP -2AQU
9-10, PY1AZG 10, KL7ASQ 9, OY2H 16, ZS5 18-20,
3V8AN 17, VO1AK 19.
14 Mc Fone.
OZ5KQ kommer her med den sædvanlige store
liste, tider i DNT: ET2LV 19, LU5DZ 10, PY4APE
09, ZL3FP -1TO -2QI 8-9, VK2LX -3AD 8-15, OD5BO
11, ZS1SC 19, OX3KW 16, OY2Z 14, FA9HG 18,
HZ2AEH 17, YI2AM 16, 5A2CM 17, KG6CE 14, KL7
9-12 og 18. 5KQ kører med 300 watts NBFM og en
2 el. HB9CV-beam.
21 Mc CW.
En lidt forsinket rapport fra OZ4IM i oktober
Wl-2-3-4-6-7-8-9 CN8, 4X4, samt 9. november 1955
kl. 1155 GMT UB5KAB, som bad om QSL til Box
28, Stalino.

Ved årsskiftet vil jeg benytte lejligheden til at
sende alle OZ amatørerne en venlig hilsen med en
hjertelig tak for den interesse, de har vist mine
forretninger i 1955.
Mine medarbejdere og jeg vil fremad fortsat sørge
jor, at amatørerne hos os altid vil finde nyhederne
og blive betjent pa allerbedste måde, enten de kom
mer for at købe eller for at hilse på os.
OZ3TJ, Radiomagasinet.

Giv aldrig op.
Under den store polioepidemi for nogle år siden
blev William Henninge, der dengang var 28 år, og
så ramt af sygdommen. Nu, tre år efter ligger han
stadig på Blegdamshospitalet omtrent totalt lam
met. Han har kun bevægelse i hovedet samt den
højre hånd, og åndedrættet sker stadig med respi
rator. Gennem nogen tid har Henninge haft for
bindelse med forskellige kortbølgeamatører, og for
håbentlig er det kun dage om at gøre, inden Hen
ninge selv er med i rækkerne. For få dage siden var
undertegnede sammen med OZ6PA og OZ5GB ude
på hospitalet for at eksaminere Henninge i morse
og teknik, og han bestod med glans. Så når I i nær
fremtid hører ham i luften, i begyndelsen vel kun
med CW, så gå i forbindelse med ham, både for
ham og jer vil det være en oplevelse. — Hospitalet
har stillet sig meget velvillig med hensyn til op
sætning af antenne samt anskaffelse af forskellige
specielle borde til grejet. Call’et er OZ5HE.

Kermadec Island, ZL1: Det viser sig, at ZL1AHC
for nogen tid siden har været i gang herfra. Som
bekendt blev disse øer for et par måneder siden
anerkendt som nyt DXCC land.
Wallis Island, FW8AB er nu atter i gang (3. sept.)
0430 GMT 14021. QSL via W6MUR eller FK8AO.
Yasme DX-pedition. VP2VB/P. Sidste nyt fra
Danny var, at han vil sejle fra Balboa (KZ5) om
kring 1. oktober. Første stop Marquesas (F08) med
muligvis et kort stop på Galapagos (HC8). Yasme’s
beregnede sejltid fra KZ5 til F08 er ca. 60 dage, så
han skulle være der ved denne tid.
Tre tilføjelser til ARRL’s DXCC-liste:
Laos XW8, Cambodia 3W8. Viet Nam FI8. DXCCanerkendelse for bekræftelser af QSO’er ført efter
20. juli 1955 vil blive givet efter 1. februar 1956.
Cambodia og Viet Nam er dog stadig på FCC’s
„forbudte liste“, så det er kun Laos, der har aktuel
interesse.
QSO’er med det i DXCC-listen opførte French
Indo-China FI8, ført efter 20. juli 1955 vil ikke
kunne anerkendes til DXCC. Anerkendelse for dette
land kan kun ske, hvis QSO’en hermed har været
ført før 21. december 1950.
Det er alt i denne måned. OZ7EU og jeg selv er
for tiden engageret i store antenneplaner i baghaven
her på Huldbergs Allé. 2 stk. 18,5 m granmaster med
750 kg beton og 200 kg U-jern under hver. 23 meters
afstand og bredsiden mod USA. På genhør i ARRL’s
DX-Contest.
73 & god jul med masser af DX. Erik — 7BG.

Henninge har heldigvis bevaret sit gode humør,
og vi der var med forleden aften, hvor der tilmed
efter prøven blev foranstaltet en større festlighed,
er et dejligt minde rigere.
De københavnske amatører, som Henninge kom i
kontakt med, har på forskellig måde bidraget til at
Henninge kan arbejde med sit grej. Der er lavet
helt specielle indstillingsmekanismer til senderen og
modtageren, som Henninge kan betjene med en
perspexpind i munden, men noget af det mest ge
niale er dog 3WP’s lufthammer, som sætter Hen
ninge i stand til at skrive på maskine med en ret
anselig hastighed. Henninge kan ikke anslå tasterne
på almindelig måde, også her må han bruge den be
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vægelse, han har i hovedet. Men han er ikke stærk
nok til at slå tasterne hårdt nok an, og her kommer
det geniale. 3WP har konstrueret en lille luftham
mer, som er anbragt i spidsen af en perspexstang
som kan holdes i munden. Ved nu blot at berøre
tasten med hammerens spids udløses denne, og
tasten slås hårdt i bund. Billedet viser Henninge i
færd med at skrive brev ved hjælp af lufthamme
ren. Luften leveres fra en beholder med komprime
ret luft der står ved siden. —
Lægerne på hospitalet har med stor interesse be
set de forskellige ting, og beskrivelser er sendt til
lignende institutioner andre steder. Det er vort håb,
at denne lille artikel kan have interesse i videre
kredse, måske også i udlandet, så af den grund
bringer vi den også på engelsk. Oplysninger om
sagen kan fås ved henvendelse til EDR. — Men vi
byder Henninge velkommen i vore rækker.
OZ7EU.

hospital to give him the code and technical exam,
and he passed with flying colors. So when you hear
him on the air — his call is OZ5HE — give him a
call, and I am sure both parts will enjoy the con
tact. Mr. Henninge has not at all lost his good
spirits, and we, who were present the night of the
exam, after which furthermore Henninge had arranged quite a celebration, were enriched with a
wonderful memory.
The hospital has been very kind in giving the
permission for erection of one of the highest antennas in Copenhagen, and in arranging for the production of special roll-tables for the gear. Also
the various hams, who knew Henninge and his
situation, have been endless in their ingenuity. They
have produced special tuning dials for the transmit
ter and receiver, so that Henninge is able to tune
his gear with a perspex-stick in his mouth. The
most fantastic little gadget, however, is an airpressure hammer, which enables Mr. Henninge to
type with a reasonable speed. He is not able to
strike the keyboard hard enough the common way,
so OZ3WP constructed this hammer, which is then
mounted at the end of a perspex-stick clenched between Henninge’s teeth. Now all he has to do is
to touch the key and the hammerhead is released.
The air comes from a tube with compressed air.
The doctors at the hospital have shown great interest in this development, and descriptions have been
sent to similar institutions the world over.
We hope this introduction to a fellow ham will
be of interest, this being our reason for bringing it
in English. Further details can be obtained from
the EDR, and I want to sign off by bidding Bill a
hearty welcome to our ranks. Good luck, Bill!

Grundet på pladsmangel kom denne artikel ikke
i november OZ. I mellemtiden er Henninge blevet
licenceret under kaldesignalet OZ5HE.

Never Give Up!
During the large polio-epidemy three years ago,
William Henninge, who at that time was 28 years
old, was among those stricken by this terrible
disease. Now in 1955 he is still linked to his bed at
the Blegdamshospital in Copenhagen, almost totally
paralysed with only slight ability of moving his
head and right hand. Air is supplied to him by an
overpressure respirator. For some time, Henninge
has been in contact with a number of hams, and
we are happy to say that it will only be a question
of days before we have him among our active hams
in this city. A few nights ago our president, OZ6PA,
OZ5GB, and the writer were in his bedroom at the

OZ7EU.
(Translated by OZ7BG).

Vi har formået turistsekretær Preben Wolder til at udarbejde lidt engelsk og tysk sprogundennsning,
og vi vil i de kommende fire-fem numre af OZ bringe disse i små lektioner.

LIDT SPROGUNDERVISNING
Radioamatøren
bliver
gennem sin hobby en
slags
ambassadør
for
Danmark. Han kan ikke
ses,
men
kun
høres,
dommen
fældes
altså
efter
det
sagte
eller
nøglede.
Sprog er en trænings
sag og kun en trænings
sag, men arbejder man
ikke med det til daglig,
så glemmer man gram
matik
og
sætningsop
bygning. — En af vore
kendte,
gamle
amatører
har efter QSL-kortet at
dømme glemt gramma
tik
og
sætningsopbyg
ning.
I denne og følgende
artikler vil den engelske
og
tyske
grammatik
blive frisket op, så alle
— også begynderen —
kan følge med:
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ved OZ4PW

ENGELSK:
Både det bestemte og
ubestemte kendeord sæt
tes foran på engelsk, og
der er kun et køn:
Et eller En er på en
gelsk kun a.
En radio: a radio.
Et bord: a table.
Begynder navneordet
med en vokal A E I
O U, tilføjes for velly
dens skyld et n til det
ubestemte kendeord:
En aften: an evening.
Det bestemte kende
ord sættes ligeledes
foran navnordet:
Radioen: the radio.
Bordet: the table.
Begynder navnordet
med en vokal A E I
O U, tilføjes intet til
det bestemte kendeord,
men udtalen forandres
for vellydens skyld til
»thi“.

Den engelske th-lyd er
cirka den samme som
afslutter det danske ord
GRØD, det bløde afslut
nings d nærmer sig i
udtalen
det
engelske
th . . .
De to engelske hjælpe
verber to be (at være)
og to have (at have)
bøjes på følgende måde:
Jeg er: I am.
Du er: you are.
Han, hun, den eller det
er. he, she, it is
Vi er: we are.
I er: you are
De er: they are.
Brugen af to be for
udsætter kun en klar
tankegang og forståelse
af ental og flertal.
Ofte vil De høre al
mindelige
mennesker
anvende 2 grundled på
dansk i sætninger som:
Sørensen han er en lille
mand. Denne anvendelse

1
af 2 grundled vil imid
lertid straks kunne ind
sættes
i
ovenstående
skema til Sorensen is a
little man. Sæt til at
begynde med i tankerne
2 grundled i den sæt
ning, De vil oversætte,
og De kan finde ud af
to be uden mindste van
skelighed..
Det samme gælder det
andet
hjælpeverbum
to
have, der bøjes: I have,
you have, he, she, it
has, we have, you have,
they have.
Den
samme
frem
gangsmåde
kan
følges
ved de to tilsvarende
tyske verber: ich bin;
du bist, er, sie, es ist,
wir sind, ihr seid, sie
(Sie) sind. ich habe, du
hast, er, sie. es hat, wir
haben, ihr habt, sie (Sie)
haben.
(Fortsættes).

Programmet:
Vore læsere, annoncører og medarbejdere

ønskes
alle en glædelig
og et lykkebrin
gende nytår med tak for 1955.

Redaktørerne.

Mandag den 9. januar: Begynderaften, modtageren
v. OZ5OR.
Mandag den 23. januar: Måleinstrumenter (viserinstrumenter), v. justermester Hansen fra HelwegMikkelsen & Co.
Mandag den 6. februar: 7T taler om sendere og
modtagere for ESB.

Amatør-fjernsynsforsøg
Fra P & T har vi modtaget:
Med henvisning til ovennævnte skrivelse skal
man herved meddele, at der efter omstændighederne
vil kunne gives tilladelse gældende for 1 år ad gan
gen til midlertidigt at foretage fjernsynsforsøg i
frekvensbåndene 144—146 MHz eller 438—443 MHz
efter særlig ansøgning fra hver enkelt amatør.
Med ansøgningen må indsendes beskrivelse af det
anvendte system (Liniefrekvens, billedfrekvens, ud
sendt spektrum m. v.) og apparatur, specielt med
henblik på, hvorledes det er sikret, at de udsendte
sidebånd ikke overskrider båndgrænserne.
Det bemærkes, at således givne tilladelser nårsomhelst vil kunne inddrages, såfremt det efter
generaldirektoratets skøn findes påkrævet.
De almindelige for amatør-radiostationer gælden
de bestemmelser gælder også for de her omhand
lede fjernsynsforsøg. Det bemærkes herunder spe
cielt, at udsendelse af stationens kaldesignal (ved
begyndelsen og afslutningen af hver udsendelse
samt ved længere udsendelser mindst een gang
hvert tiende minut) må foretages med telegrafi eller
telefoni ved tastning eller modulation af billedbærebølgen.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i sel
skabslokalerne under restaurant „Punkt 1“, Frederikssundsvej 123, tlf. Bella 7626. QSL-centralen er
åben kl. 19,30—20,00. Møderne begynder kl. 20. Alle
oplysninger om foreningen fås på mødeaftnerne hos
bestyrelsen.
Formand: OZ5GB, G. Bruun, GI. Kirkevej 137,
Kastrup. — Sekretær: OZ6I, K. Hansen, Hessensgade 29, Kbh. S. — Kasserer: OZ8Y, O. Jensen, Ege
vang 8, Brønshøj, tlf. Bella 7480.
I referatet af afdelingens GF havde sætternissen
pillet 8I’s kaldesignal væk mellem „nyvalgte besty
relsesmedlemmer".
Mandag den 19. december kl. 20.
Festudvalget meddeler, at alt er udsolgt, og
haaber, alle møder med godt humør.
I meddelelsen i november OZ havde ind
sneget sig en fejl, festtegnet, en pakke med
sløjfe, må ikke koste under 2 kroner, og så
skal det ikke være radiogrej altsammen, der
skal også være noget for XYL og YL.
Vel mødt i vore hyggelige lokaler den 19.
december.
Festudvalget, OZ5RO.

Mandag den 20.
senderen v. OZ7EU.

februar:

Begynderaften,

stvre-

Siden sidst:
Årets sidste rævejagt fandt sted søndag den 23.
oktober. Vinder blev 2AX efterfulgt af 9AC og 2ZZ
samt 8CP. Der var mødt 11 deltagere til denne jagt,
hvor 2 ræve og 2 poster skulle findes.
Uddelingen af plader for alle årets jagter fore
tages ved festen, mandag den 19. december, hvor
også årets mester vil blive kåret, og det ved vi nok
alle, hvem det bliver, mon ikke Axel?
Tak for i sommer; jeg synes vi har haft det dej
ligt, blot med for få deltagere. Jeg håber, der kom
mer mange flere til næste sommer.
4AO.
Mandag den 7. november havde vi besøg af 7HB
og 1PL, som demonstrerede en fjernsynssender og
-modtager til 2 m-båndet. Foreløbig var det kun et
prøvebillede, men 7HB har skaffet et brugt kamera
rør fra udlandet, så begynd hellere straks at bygge
converter til TV-modtageren.
Den 21. november havde vi ventet at høre 7G
dele ud af sine rige erfaringer med antenner, men
en tjenstlig rejse kom i vejen, og så fortalte 61 løst
og fast om de forskellige kvartbølgestubbe, „gafler",
lavpasfiltre og impedanstilpasninger, som industri
en anvender, når de f. eks. på storebæltsfærgerne
kører 2 sendere på samme antenne som 2 modtagere.
Glædelig jul fra 6I.
Amager. Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne,
Strandlodsvej 17, København S. — Formand OZ7NS,
Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.
Hurtigbus fra Holmens Bro kører lige til døren.
Torsdag den 3. november afholdt vi en „Kamin
passiar" med OZ7SN og OZ5Z. I OZ5Z’s indlæg
hørte vi om „Mærkværdigheder" indenfor hans job
„KTAS", som selv den højeste sagkundskab ikke
magtede at forklare. OZ5Z bad os meddele: „Hvis
du med din Tx laver QRM i en telefon, kan du få
denne fejl rettet gratis af fejlkontoret. — Utroligt
— når man kender „KTAS" priser.
Torsdag den 17. november. En rejse til Holland
forhindrede OZ8T i at holde sit foredrag hos os. I
stedet gennemprøvede vi OZ7AMG (Strandlodsvej)
og OZ5HE (Blegdamshospitalet). Disse to sendere
skal jo i fjernsynets direkte reportageudsendelse.
Der bliver altså ingen film. Fjernsynet venter på en
synkronisator, som hele udsendelsen er afhængig
af. Vi glæder os, da vi nu har resten af Danmark
med.
Søndag den 20. november. Besøget i fjernsynet var
en stor dag. 70 medlemmer var mødt. OZ6K og stab
viste os rundt. Det store studie (700 m 3 ) med svale
gange oppe under loftet og de 3 kameraer, som vi
prøvede, var alene besøget værd. Bagefter så vi
kontrolrummet eller mixeriet, som jeg vil kalde det.
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Aarhus. Afdelingen afholdt indvielsesmøde i det
nye lokale den 23. november.
Aftenens program var demonstration af 2LX’s
exiter, der vakte beundring ved sin pæne opbygning
og gode funktion.
Første afdeling af vort morsekursus synger nu på
sidste vers; deltagelsen har været tilfredsstillende,
nyt kursus påbegyndes i januar.
Medlemsmøder 1. og 3. onsdag i måneden.
Aarhus afdelingens bestyrelse sender hermed de
bedste ønsker om en rigtig god jul samt et godt
nytår.
Vy 73, 6EJ.
Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Kapt.
Andersensgade 7. Kasserer: OZ4GS, Svend Søren
sen, Borgmestervej 58. Sekretær: OZ9PM, A. P.
Mikkelsen, Tordenskjoldsgade 16, 3.

OZ2XU, 8 N og 6AT i baggrunden
Films- og tone-afdelingen var ligeledes fint arbejde.
Altså, lad være med at ringe ind, hvis der er QRM
på skærmen, hele dette team-work er fantastisk og
kræver al respekt. Vi siger OZ6K endnu en gang
tak.
Programmet:
Torsdag den 15. december. OZ2Q holder foredrag:
Elektriske signalsystemer ved D. S. B.
Torsdag den 22. december. Klubaften. Morsetræning 19—20. Husk hovedtelefon.
Torsdag den 29. december. Intet møde.
Torsdag den 5. januar. Nytårsfest med XYL. Husk
at tage en lille pakke med, værdi ca. kr. 2,00.
Torsdag den 12. januar. Klubaften. Morsetræning
19—20. Husk hovedtelefon.
Torsdag den 19. januar. OZ6AX har været på stu
dierejse i Hamborg. Dette vil han fortælle lidt om.
Desuden vil OZ6AX og OZ8HK demonstrere en
superforsats til UKB, som Axel havde med fra Ham
borg. Den kan alle bygge, og den er billig.
NB. Fjernsynsudsendelsen kommer på en torsdag
i januar måned!
Vy 73 OZ3WP.
Aalborg og omegn. Formand: OZ2NU, Børge Pe
tersen, „Dybrogaard“, GI. Hasseris pr. Aalborg, tlf.
Skalborg 255. Kasserer: OZ5MV, Max Voigt, Peder
Skramsgade 5, Aalborg. Sekretær: OZ6BF, Bent
Frandsen, Kastetvej 118, Aalborg, tlf. 1997 (omst.).
Dukketeater og dukketeater er to ting. Det fik vi
i hvert fald at se på Odd Fellow Palæet, mandag
den 28. november, hvor OZ2CC med sin XYL,
OZ6GC, underholdt os med model-teater-revy. Det
var en oplevelse at se. Tak! 2CC og 6GC, fordi I
ville komme. Efter forestillingen var der serveret
kaffe i Odd Fellow Palæets hyggelige lokaler.
Auktionen den 16. november måtte vi lave om til
den 30. november. Der var mødt mange medlemmer
op. og auktionen gik livligt.
Når dette nr. af OZ udkommer, har klubben haft
årets sidste arrangement, foredrag og film fra fly
vestationen Aalborg, mandag den 12 december.
Så varer det ikke længe, før vi skal til at skrive
1956, og alle amatørkammerater ønskes hermed en
glædelig jul og et godt nytår.
På gensyn og genhor — vy 73.
P. b, v. OZ6BF, sekretær.
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Program: December — Januar.
Den 9. januar begynder morsekursus igen efter
endt juleferie og
den
11. januar teknisk kursus.
Den 12.
januar har
vi klubaften.
Den 19.
januar har
vi klubaften.
Den 26.
januar har
vi klubaften.
Engang i januar eller februar vil afd. forsøge at
arrangere en aften med fjernsyn, nærmere angå
ende dette vil tilgå medlemmerne pr. post.
Når vi igen begynder efter juleferien, vil vi prøve
noget nyt, 3 torsdag aftener om måneden holder vi
klubaften, og een torsdag aften afsætter vi til et
eller andet arrangement, forud for et sådant arran
gement vil der pr. post tilgå medlemmerne besked.
En betingelse, for at vi kan få noget ud af så
danne
arrangementer,
er, at
medlemmerne
viser
interesse for det, og det kan gøres på den måde, at
vi mødes i din og min klub.
Vi ønsker vore medlemmer og familie en glæde
lig jul og et godt nytår.
Vy 73. OZ9PM, sekretær.
Odense afd. Hunderupvej 28. Med den traditio
nelle skæg jagt den 5. november sluttede vi Fy ns
mesterskabet for rævejagt 1955 samt de lokale cyk
le jagter. Efter afslutningen af rævejagten, denne
gang var ræven brandinspektør, samledes jægere
og observatører på Ørbæk Kro, hvor vi spiste den
medbragte madpakke. Efter maden kom præmie
uddelingen.
Nr. 1. 544 point. Frank Nielsen, Svendborg, pokalen.
„ 2. 501 point. OZ7NF, sølvplade.
3. 397 point. OZ3SN, sølvplade.
., 4. 397 point. OZ3SH.
„ 5. 358 point. OZ8JR.
„ 6. 222 point. OZ3SH — OW.
„ 7. 134 point. Svend Jensen.
Atter i år løb Frank af med førstepladsen og po
kalen, men konkurrencen i år var hård. Når vi
rykker ud til næste år, hvis alt går vel, er det ikke
sikkert, du får 1. pladsen, Frank, selvom du er gam
mel i gårde. Vi siger tak til rævejægerne for deres
ildhu ved jagterne, og vi håber på et gensyn til
næste år.
Resultaterne for de lokale cyklejagter ser således
ud:
Nr. 1. 362 point: OZ8JR, præmie 1 rør.
2. 341 point: Per M. Rasmussen. 1 maskot.
3. 278 point: Svend Jensen.
„ 4. 157 point: OZ3SH.
„ 5. 105 point: OZ7NF.

..
6. 85 point: OZ2KG.
..
7. 69 point: OZ8GC.
„
8. 65 point: OZ3SH — OW.
Endvidere fik OZ7NF rævehalen, OZ3SH Anders
And overrakt. E. Rasmussen fik diplom som ob
servatør.
Vi kan sige, at der er ved at komme liv i ræve
jagterne igen. Lad os følge samme linie til næste år.
Månedsmøde afholdtes den 17. november. OZ3A
talte om 2 meter. Der var mødt 20 mand, og det blev
en dejlig 2 meter aften med OZ3A. Såvel sender
som modtager blev gennemgået fra ende til anden.
Vi kan hurtigt blive enige om, at det er pillearbejde
på 2 meter; der blev givet mange
gode råd,
og vi
håber, at denne aften vil
give stødet til, at flere
bliver interesseret i 2 meter-arbejdet. Desværre gik
demonstrationen af grejet i fisk af en eller anden
grund. — Tak, OZ3A.
Teknisk kursus begynder onsdag den 7. december
fra kl. 20—22 og fremdeles hver onsdag.
Morsekursus begynder torsdag den 8. december
fra kl. 20—22 og fremdeles hver torsdag.
Der er fremdeles åbent hus hver torsdag kl. 20 på
Hunderupvej 28.
Vi ønsker afdelingens medlemmer en god jul og
et lykkebringende nytår.
Bestyrelsen. OZ8JR.
Sorø. 19. november havde vi fornøjelsen at høre
7DR fortælle om 2 m convertere. Foredraget for
mede sig som en gennemgang af en converter med
cascodeindgang, overtonekrystalosc., samt et blan
dingstrin, og var ledsaget af demonstrationer. Vi
fik på glimrende og letfattelig måde en masse op
lysninger og tips om de enkelte trin, og efter fore
draget var der fri bane for spørgsmål af alle arter.
Blandt de ca. 40 tilhørere havde vi den glæde at
se 6EP samt en masse af vore venner fra Holbæk,
Kalundborg, Næstved, Roskilde og Slagelse. Det var
en dejlig aften. —
Vedrørende næste foredrag nærmere i januar OZ.
Afd. sender medlemmer samt venner ude omkring
de bedste ønsker for julen og det nye år. —
73, 1WW.
Vejle. Den 5. nov. blev en overraskende aften; vi
var samlet til vort månedlige foredrag i Håndvær
kerforeningen, hvor OZ2NU skulle tale om „Mod
sat polaritet", men det blev ikke et foredrag, som
de fleste havde ventet om radioteknik, men derimod
et virkeligt glimrende foredrag om EDR’s historie,
om hovedbestyrelsens arbejde for at varetage med
lemmernes interesser overfor P & T og overfor de
udenlandske
amatørorganisationer.
Desuden
kom
2NU ind på amatørernes arbejde på båndene, som
skaber mange venskaber, der kan få betydning for
den internationale forståelse.
Vi havde desuden den glæde at se OZ8JM, Berg
Madsen, denne aften, og straks efter kaffebordet
tog OZ8JM ordet, først for at give enkle bemærk
ninger til OZ2NU , s foredrag; dernæst indledte han
en debat ang. licensbestemmelserne, OZ og den nye
„Vejen
til
Sendetilladelsen",
som
medlemmerne
ivrigt deltog i. Til slut udtalte 8JM sin glæde ved
at se, at der er ved at komme liv i vejle afd. igen.
Da der endnu ikke foreligger endelig program for
jan., febr. og marts, vil dette blive tilsendt med
lemmerne med posten.
Vi holder nu juleferie, og Vejle afd. sender ønsket
om en rigtig glædelig jul til samtlige EDR’s med
lemmer.
Vy 73 OZ7ZH.

Læserne skriver:
B.-klubben er nu en realitet, idet der er kommet
indmeldelser fra amatører landet over.
Det fremgår af henvendelserne, at der er tilslut
ning til ideen det ses af de sympatitilkendegivel
ser, der ledsager indmeldelserne.
B.-klubben synes at have afhjulpet et savn blandt
de ny amatører.
For arbejdsudvalget, vy 73, OZ5NU, Øselsgade 9,
2., København S. — OZ1LC, St. Regnegade 26 A, 3.,
København K., By 5760 til hvilke alle henvendelser
bedes rettet.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i november måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6451 - Børge Hansen, Wilkensvej 26 C, Kbh. F.
6452 - K. B. Petersen, Viborgvej 34, Aarhus.
6453 - Jess Thorsen, Erdalsvej 2 C, Glostrup.
6454 - Erik Thomsen, Aller pr. Christiansfeld.
6455 - Børge Fogh, Hobrovej 18, Randers.
6456 - H. Lynæk Hansen, Scandiagade 3, Randers.
6457 - OZ2BQ, MG. 215282, Frost-Hansen, 2. div. tg.
kmp., Langelandsgades kaserne, Aarhus.
6458 - Erik Bent Nielsen, Skovhuset, Romalt pr.
Randers.
6459 - Alfred Jensen, Energivej 9, Randers.
6460 - Sv. A. Rasmussen, Sundbyvestervej 57, st.,
Kbh. S.
6461 - OZ7W, Erik Hansen, Højstrupvej 38, Bolbro.
6462 - Jens Demuth Eriksen, Gasværksvej, Nyborg.
6463 - K. J. Møller, Allingaabro.
6464 - Eigil Sørensen, Mimersvej 10, Randers.
6465 - Carl Mårtens, Aalum pr. Randers.
6466 - Kristian Linklett, Klakksvik, Færøerne.
6467 - Carl Danielsen, Kærgade 7, Vorup pr.
Randers.
6468 - Hilmer Jensen, Anemonevej 38, Randers.
6469 - Ebbe Holst, „Hvidehus“, Aakirkebyvej 134,
Knudsker pr. Rønne.
6470 - MG. 259114, W. Olsen, TGKMP/TGBT Ml,
telegrafkasernen, Høvelte.
6471 - Alf Højlund, Svanholmsvej 12, 2. tv., Kbh. V.
6472 - Poul Bach, Hadsundvej 122, Randers.
6473 - Poul Fuglsang, lærlingehjemmet, Frøvads
holm, Randers.
6474 - Ib Jensen, Bjergby pr. Spentrup.
6475 - Sven Pitzner, Hovedgaden 188, Herlev.
6476 - Jørgen Jensen, Aalum pr. Randers.
6477 - Henning Lauridsen, Høffdingsvej 55, 1., Kbh.,
Valby.
6478 - Torben Jørgensen, Indre Ringvej 104,
Fredericia.
6479 - Th. Knudsen Fuglsang, Annag. 6, Korsør, u. a.
6480 - Svend F. Jensen, Grejs pr. Grejsdalen.
6481 - Kjeld Clausen, Alexandragade 8, Odense.
6482 - Willy Sørensen, Brylle pr. Knarreborg.
6483 - Fr. W. Larsen, E. Hansensvej 10, 2. th.,
Esbjerg.
6484 - Anders Andersen, Vadstrupvej 27, Bagsværd.
6485 - OZ5JT, Jens E. Thomsen, Chr. Kiers Plads 2,
3., Aarhus.
6486 - OZ2MK, M. Holst Knudsen, Toftlund.
Tidligere medlemmer:
1132 - OZ2IC, Ingvard Holm, Jegindø pr. Hvidbjerg,
Thy.
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2102 - Anker Bondesen, Skovlyvej 24, Randers.
5716 - H. P. Jensen, Hundige Strandvej 74, 1., pr.
Greve strand.
1010 - M. Juul Winther, OZ1MW, Sveavej 1, Skagen.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod
de pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som
medlemmer af foreningen.

QTH« RUBRIKKEN
123 - OZ7GL, P. J. Jelgren, Præstegaards Allé 32,
Brønshøj, lokal, u. afd.
562 - O. Hinge-Nielsen, Gustav Wieds Vej 27,
Søborg, lokal.
1002 - OZ7TI, Toftegaard Nielsen, Kongensgade 87
A, Esbjerg, lokal.
1380 - Hans Daugaard, Kaarup pr. Faarevejle,
ex Nykøbing Sj.
2349 - OZ5HC, F. Hansen, Damhusboulevarden 94,
Valby, lokal.
2714 - H. Lindner, Værslev st., ex Jerslev Sj.
2958 - OZ7OL, Sv. Aa. Olsen, automatcentralen,
Haderslev, ex Stege.
3600 - OZ8BR, B. M. Ravn, Skodsborgvej 300,
Nærum, ex Højbjerg.
3107 - Bent Christensen, 1976 Gregory Drive, Turtie
Creek, PA., USA, lokal.
3625 - OZ1MU, G. Lauritzen, Vibevej 79, st. th.,
Kbh. NV., ex soldat.
4037 - OZ9O, Henning Olesen, Ellegaardsvænge 25,
Gentofte, ex soldat.
4054 - Ib Jørgen Jacobsen, Gustav Wieds Vej 15,
Søborg, lokal.
4115 - OZ9LK, Laur. Knudsen, Steen Blichersgade 1,
Brønderslev, ex Odense.
4262 - OZ5AZ, Uffe Krabbe, Virkelyst 24, Hjørring,
ex Vejen.
4383 - OZ9GC, Ejv. Thomsen, Lindebakken 35,
Bistrup, Birkerød, ex Kbh., u. afd.
4623 - Aa. Stokbæk Hansen, Sdr. Højrup, Pederstrup, ex Faarevejle.
4943 - OZ3JE, John Olsen, Hald Ege pr. Viborg,
ex soldat.
5230 - OZ9KA, 271109, Albretsen, PKKMP/TGBTN 4,
telegrafkasernen, Høvelte, ex Sønderborg.
5338 - OZ4SN, Sv. E. Nielsen, Lyne pr. Ølgod, ex
Viborg.
5401 - OZ1FB, H. W. Poulsen, Sdr. Ringgade 18, 5.,
Aarhus, ex Sæby.
5455 - OZ5RN, Rode Nielsen, Sehaldemosevej 2,
Ringsted, ex Vanløse.
5572 - OZ3MO, Ove Julin Mortensen, Søndergade 24,
Vejle, lokal.
5579 - Rk. 271346, Karlsson, 4. tg. bat. radiokmp.,
telegrafkasernen, Høvelte, ex Kbh., u. afd.
5584 - N. P. Dyrup, Rahbeks Allé 45, 2., Esbjerg,
lokal.
5752 - OZ6BJ, 271134, Jørgensen, PKKMP/TGBTN 4.
telegrafkasernen, Høvelte, ex Sønderborg.
5763 - MG. 272133, K ristof fersen, 4. train afd., 3.
kmp., Padborglejren pr. Faarhus, ex Frede
rikssund.
5776 - C. O. Bagge, A. N. Hansens Allé 29, Hellerup,
ex Aakirkeby.
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5795 - OZ9ER, Rk. 271615, Nielsen, 2. TGB/RAK,
Langelandsgades kaserne, Aarhus, ex Bramminge.
5891 - Mogens Jensen, Wilh. Bergsøes Allé 16,
Søborg, lokal.
6002 - radiotelegrafist Wm. Ib Olsen, m/s HERTHA,
rederiet Wm. Hansen, Bergen, Norge, ex Kbh.
6004 - H. Christensen, Lynge-Uggeløse brugsf. pr.
Lynge, ex soldat.
6054 - OZ2GY, H. G. Jørgensen, Hvidtjørnevej 1,
Vanløse, lokal.
6068 - OX3AY, E. Astrup Jensen, Godthaab, Grøn
land, ex Kbh.
6120 - Sv. E. Hansen, Fiskergade 12, Ribe, ex
Agerbæk.
6126 - G. Frandsen, Ørstedsvej, Brovst, ex Skovsgaard.
6159 - Arne Høyer, Spættevej 3, Kølvraa, Karup,
ex Silkeborg.
6172 - H. Andersen, Saralystparken 29, 2., th., Høj
bjerg, lokal.
6193 - S. Tastesen, Sjællandsgade 26, Esbjerg, lokal.
6234 - M/E 249019, Mortensen, mathskolen, klasse E,
flyvestation Værløse, ex soldat.
6265 - Arne Skov, Lekkende ungdomsskole pr. Mern,
Sj., ex Arnum.
6272 - OZ6BQ, B. Buss, Kompedal pr. Engesvang,
ex Sønderborg.
6310 - OZ5JH, H. Junge Hansen, Gjellerupvej 14,
Aabyhøj, ex Aarhus.
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Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S. Amager 3664V. Næstformand: OZ7EU.
Paul Størner. Huldberg Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01.
Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, Ny
købing F., Nykøbing 2437y og 17. Sekretær: OZ6EP,
Einar Pedersen, Aleklstevej 211, Vanløse, Da 28(lu.
Testudvalg: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogard, G.,
Hasseris.
Aalborg,
Skalborg
155B.
Landskredsleder:
OZ8JM. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers
3400. OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggardsalle 63,
Valby, HV 667. eller 75 06 67. OZ3Y. H. Rossen, Fjord
vænget 9. Korsør. OZ3XA, A. P. H. Jacobsen, Karen
Brahesvej 11B. Odense, Odense 2377 OZ3FM. Emil Fre
deriksen, Nørretorv 15, Horsens, Horsens 2096. OZ5KD,
K. Dantoft. Vestergade 31, Struer, Struer 600. OZ4RU,
R. Thomsen, Fabrikvej 93, Horsens.
Kassereren
O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y,
Nykøbing Falster.
QSL-Centralen:
Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse
Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18. Nykøbing Fa
vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord. i frimærser.
Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL. Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.
*

Eftertryk af OZ s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

